
Tasa de abortividad en la población general / Taxa d'abortivitat en la població general

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2,81 2,57 2,28 2,00 1,89 1,83 1,96 1,87 1,90 1,72

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de abortividad en la población general Taxa d'abortivitat en la població general

Código: Codi:

05204000 05204000

Tema: Tema:

Salud y Protección Social Salut i Protecció Social

Subtema: Subtema:

Interrupciones voluntarias del embarazo Interrupcions voluntàries de l'embaràs

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Número de interrupciones voluntarias de embarazo (IVE)
por 1.000 habitantes. Se calcula como cociente del número
de IVE de mujeres residentes en la ciudad entre el total de
la población a 1 de julio del año de referencia.

Nombre d'interrupcions voluntàries d'embaràs (IVE) per
1.000 habitants. Es calcula com a quocient del número
d'IVE de dones residents a la ciutat entre el total de la
població a 1 de juliol de l'any de referència.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Dirección General de Salud Pública. Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública. Padrón Municipal de Habitantes.
Ayuntamiento de València.

Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública. Padró Municipal d'Habitants.
Ajuntament de València.

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en tanto por 1.000. Expressat en tant per 1.000.

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La población a mitad del año de referencia se obtiene de la
explotación estadística del �chero del Padrón Municipal de
Habitantes del Ayuntamiento de València y se calcula como
semisuma de las poblaciones correspondientes a 1 de enero
del año de referencia y 1 de enero del año siguiente.

La població a meitat de l'any de referència s'obté de
l'explotació estadística del �txer del Padró Municipal
d'Habitants de l'Ajuntament de València i es calcula com
semisuma de les poblacions corresponents a 1 de gener de
l'any de referència i 1 de gener de l'any següent.


